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Introduction: Nosocomial infections are the most critical issue in health care system
worldwide. With the implementation of a national nosocomial infections surveillance systems
(NNIS), the situation and observance horizons are broadened.. This study was conducted on
nurses' knowledge of these standards.
Materials and methods: This descriptive study was done 2010 in parts of the Icu hospital
Sabzevar city. The sample of 50 male and female nurses working in the area conducting a
study that enrolled. Sampling method was census. Means of data collection was, interview
and questionnaire. The questionnaire validity was validated by content validity and the
reliability was approved by test - retest method. Data were analyzed using spss software
version 16, the absolute and relative frequency distributions and descriptive statistics.
result: The results of this study showed that nurses' knowledge grade about the standards
was6/76 ± 1/33 from total score of (0-10); as well as their performance score of 35/10 ± 3/13
from total score of (0-66). Also in this section is based on standard equipment and
accessories, 59 of the total score (0-84), respectively.
Conclusions: ICU nurses awareness of performance standards is average, so it seems, more
attentive and responsible actions towards targeted training of nurses is essential. As compared
to standard equipment and research environment at the middle level. Improvement requires
regular support operations, integrated structure.
Key words: Nosocomial Infections – Intensive Care Keywords: Unit -Standard
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مقدمه :عفونتهای بیمارستاني بحراني ترین مسأله نظام سالمت در تمام دنیا ميباشد .با اجرای استانداردهای سیستم ملي پایش
عفونتهای بیمارستاني ،افق دید نسبت به وضعیت و میزان رعایت آنها گسترده تر ميگردد .این مطالعه با هدف آگاهي پرستاران
از این استانداردها انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفي در سال  1331در بخشهای آی سي یو بیمارستانهای شهر سبزوار انجام شد .جامعه
پژوهش 06 ،نفر از پرستاران زن و مرد شاغل در محل پژوهش بوده که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند .ابزار گردآوری داده
ها ،مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته بود .روایي ابزار با اعتبار محتوا و پایایي از طریق آزمون – آزمون مجدد تعیین شد .داده ها
با استفاده از نرم افزار  spssنسخه  ،10آمار توصیفي و جداول توزیع فراواني مطلق و نسبي تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد ،میزان آگاهي پرستاران از استانداردها 0.20 ±1.33،از مجموع( )6-16نمره و نیز عملکرد
آنها  30.16 ±3.13از مجموع ( )6-00ميباشد .همچنین تجهیزات و ملزومات این بخشها بر اساس استانداردها ،نمره  01از
مجموع(  )6 - 38بود.
نتیجه گیری :میزان عملکرد و آگاهي پرستاران بخش ویژه از استانداردها ،متوسط ميباشد؛ لذا به نظر مي رسد ،توجه بیشتر
مسؤولین و طراحي اقدامات الزم در جهت آموزش هدفمند پرستاران ،ضروری است .همچنین تجهیزات و ملزومات محیطهای
پژوهش در مقایسه با استانداردها ،در سطح متوسط است .بهبود آن مستلزم انجام سلسله عملیات پشتیباني منظم ،منسجم و ساختاری
ميباشد.
کلید واژهها :عفونتهای بیمارستاني ،بخش ویژه ،استاندارد

 .1نویسنده مسؤول :کارشناس ارشد پرستاری ،مربی و عضو هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
سبزوار ،سبزوار،ایران
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مقدمه:
عفونت بیمارستانی ،به هنگام بستری شدن بیمار در
بیمارستان وجود ندارد و در دوره کمون خود نیز نمی
باشد .این عفونتها 84 ،تا  22ساعت بعد از بستری شدن
رخ می دهند ( .)1آنها از مهم ترین موضوعات سالمتی
عمومی در کشورهای آسیایی میباشند و گسترش جهانی
دارند ( .)2این عفونتها میتوانند منجر به افزایش مدت
بستری ،تحمیل بار مالی اضافه ،افزایش مرگ و میر و
ناخوشی شوند .در آی سی یو بروز آنها بیشتر است و
علت آن زیاد بودن تعداد تماسهای مستقیم بین دست-
های پرسنل و بیماران میباشد (.)3
در آمریکا شیوع عفونتهای بیمارستانی بیش از دو
میلیون مورد در سال است .آنها باعث بیش از 48888
مرگ می شوند .هزینه آن بالغ بر  8.4 -11بیلیون دالر و
حتی بیشتر برآورد شده است ( .)8میزان عفونتهای
بیمارستانی در آی سی یو 4 - 18 ،برابر بیشتر از سایر
بخشهای بیمارستان ها است ( .)4مرگ و میر ناشی از
آنها در آی سی یو  18 – 48درصد و خطر انتقال
بیماری از این بخش به بخشهای دیگر 88درصد می باشد
( .)6این عفونتها ،مدت بستری در بیمارستان را 8 - 4
روز اضافه میکنند (.)2
برخی از صاحب نظران معتقدند در بیمارستانهای
کشورمان میزان عفونت های بیمارستانی  28 -24درصد
می باشد .در حال حاضر اطالعات مربوط به این عفونت ها
در ایران ،به صورت پراکنده به مرکز مدیریت بیماری ها
گزارش می شوند و این گزارشات ،تمامی بیمارستانهای
کشور را شامل نمی شود .در سال  1348تعداد  268مورد،
 1341تعداد  863،1342تعداد  1343 ، 426تعداد 294
و در سال  1348تعداد  489مورد عفونت بیمارستانی از
سراسر کشور گزارش شده است ( .)4از سال 1928
میالدی سیستم های نظارتی برای پایش عفونت
بیمارستانی اولین بار توسط مرکز کنترل و پیشگیری از
بیماری ها در ایاالت متحده آمریکا با نام سیستم ملی
پایش عفونتهای بیمارستانی تبیین شد که تا کنون
فعالیت دارد .در ایران نیز در سال  1344کمیته کشوری
عفونت بیمارستانی ،دستورالعمل نظام مراقبت کشوری
عفونت بیمارستانی در ایران با نام  NNISیا سیستم ملی
پایش عفونت های بیمارستانی را منتشر کرد .به منظور

برقراری یك نظام مراقبت کشوری برای عفونتهای
بیمارستانی اولین جلسه کمیته کشوری کنترل عفونتهای
بیمارستانی در آبان  1341در مرکز مدیریت بیماریها
تشکیل گردید .در جریان مباحث کمیته کشوری مقرر
گردید که اساس بیماریابی و تشخیص عفونتهای
بیمارستانی در کشور روش استاندارد  NNISقرار گیرد
(.)9
عوامل متعددی با خطر باالی ابتال به آن ها در ارتباط
هستند .از جمله عوامل مداخله گری که می توان آن ها را
با درمان اصولی بیمار به حداقل رساند ،شامل مدت
طوالنی بستری شدن ،استفاده نابجا از آنتی بیوتیك ها،
استفاده نادرست از کاتترهای ساکشن ،امتناع پرسنل از
شستن دست ها و عدم استفاده از تکنیكهای استریل در
انجام رویههای درمانی میباشد (.)18
یکی از اعضای تیم مراقبتهای بهداشتی که نقش
منحصر به فردی در کنترل عفونت های بیمارستانی دارد،
پرستار است .به همین دلیل پرستاران باید اطالعات علمی
صحیح و کافی از انواع عفونت های بیمارستانی و روش
های پیشگیری از ایجاد آنها داشته باشند ( .)11در
پژوهشی که برای بررسی میزان به کارگیری استاندارد
های پرستاری در پیشگیری از انتشار عفونت های
بیمارستانی در ایران انجام شده ،مشخص شده است که
پرسنل پرستاری آگاهی الزم از استانداردهای موجود
نداشته و امکانات و شرایط الزم برای اجرای این
استانداردها نیز در بیمارستانها وجود ندارند (.)12
عوارض عفونتهای بیمارستانی سبب تنزل سطح سالمتی
جامعه و بیماران بستری و سلب اعتماد از مراکز درمانی و
همچنین افزایش هزینه های درمانی ،طوالنی شدن زمان
بستری بیمار و اشغال تخت های بیمارستان ،اخالل در
برنامه ریزی و مدیریت بخش ها ،افزایش مصرف آنتی
بیوتیك ها ،ایجاد مقاومت در میکروارگانیسمهای بیماری
زا ،اختالل در برنامه ریزی و اجرای فرایند مراقبت ،افزایش
حجم کاری پرستاری و ناهماهنگی در تیم درمانی می-
شود.
با توجه به ایجاد نظام منسجم و واحد مراقبت عفونتهای
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بیمارستانی در کشور و انتخاب روش استاندارد ،NNIS1
پژوهشگر در پی بررسی این مسأله برآمد که ،به چه میزان
استانداردهای سیستم ملی پایش عفونت های بیمارستانی،
در بخش مهمی مانند آی سی یو رعایت میشوند .در
بررسی های کمیته کنترل عفونت بیمارستانی بر اساس
 ، NNISآمار عفونت های بیمارستانی در بخش های
نوزادان و  NICUبررسی شده است .مطالعات مختلفی در
زمینه ارزیابی و کارآمدی  NNISتا به امروز در جهان
انجام شده است و با توجه به این که سیستم های پایش
در زمان ،مکان ،بودجه و امکانات مختلف ،تفاوت های قابل
مالحظه ای را در نتایج نشان می دهند ،همچنان انجام
مطالعات در این زمینه اهمیت خاصی دارد (.)13
مواد و روشها:
این پژوهش توصیفی بوده و در سال  1349انجام شد.
جامعه پژوهش را پرستاران زن و مرد شاغل در بخش های
مراقبت ویژه (آی سی یو) مراکز آموزشی – پژوهشی -
درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تشکیل
دادند.
جامعه مورد بررسی مطابق با تعداد واحد ها و شامل 48
پرستار بود که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند.
واحد ها با رضایت آگاهانه در پژوهش شرکت داده شدند.
محیط پژوهش دو مرکز آموزشی – پژوهشی  -درمانی
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (واسعی و امدادی
شهید دکتر بهشتی) بود .پس از اخذ مجوز و معرفی نامه-
های الزم ،پژوهشگر به محیط پژوهش مراجعه کرده و
نمونه گیری خود را انجام داد.
ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه دو قسمتی (قسمت اول
آن شامل مشخصات و اطالعات دموگرافیك و قسمت دوم
ده سؤال مربوط به آگاهی پرستاران در مورد اصول
پیشگیری از عفونت های بیمارستانی بود که به هر سؤال
یك امتیاز تعلق می گرفت) ،چك لیست عملکرد و چك
لیست تجهیزات و ملزومات بود.
در مورد بررسی عملکرد ،بر اساس استانداردها ،چك
لیست مشاهداتی تنظیم شد که از  4بخش شامل رویه-
های مهم پرستاری (شستشو و تمیز کردن دست با آب و
صابون و یا مواد ضدعفونی کننده ،نحوه شستن دست با
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آب و صابون ،نحوه ضدعفونی دست با الکل ،پانسمان،
تزریق ،ساکشن تراشه و دهان ،استفاده از ماسك ،پوشیدن
گان) و در مجموع  66عملکرد تشکیل شده بود .انجام یا
عدم انجام هر یك از  66عملکرد توسط واحدهای پژوهش،
به وسیله مشاهده گر در چك لیست موجود عالمت زده
شد و امتیاز مورد نظر بر اساس نحوه انجام عملکرد
مشخص شد .چك لیست تجهیزات و ملزومات شامل 82
مورد (هر مورد یك امتیاز) از ابزار و وسایل الزم در بخش
آی سی یو جهت پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی بود
که توسط پژوهشگر با کمك سرپرستار بخش آی سی یو
چك شد و موجود بودن یا عدم وجود آنها عالمت زده شد
و مجموع امتیاز حاصله ثبت گردید.
برای کسب اعتبار علمی ابزار از روش اعتبار محتوا (ابزار
پژوهش توسط ده نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های
علوم پزشکی شهید بهشتی ،آزاد تهران پزشکی و سبزوار
بررسی گردید) و جهت تعیین پایایی از روش آزمون -
آزمون مجدد استفاده شد .سپس همبستگی بین نتایج با
استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد که
مقدار آن  8.92بود.
جهت دستیابی به نتایج و یافته های پژوهش ،ابتدا
پرسشنامه ها و چك لیست عملکرد کدگذاری شده و
سپس داده های جمع آوری شده با برنامه نرم افزاری
کامپیوتری  SPSSنسخه  16مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .عملکرد نمونه ها به صورت کامأل غیر محسوس و از
داخل یك اتاقك شیشه ای توسط پژوهشگر کنترل گردید.
در مورد سنجش آگاهی ،چك لیست عملکرد و چك
لیست تجهیزات و ملزومات پس از جمع بندی امتیازات
حاصله ،با توجه به سیستم صد امتیازی در سه سطح
ضعیف (8 -89/99درصد) ،متوسط ( 48 -28/99درصد) و
خوب (24 -188درصد) تقسیم بندی انجام شد.
یافتهها:
یافته های پژوهش در قسمت تعیین مشخصات فردی و
اجتماعی واحدهای مورد پژوهش نشان داد که اکثریت آن
ها ( 28درصد) زن و در گروه سنی 22-38سال (68
درصد) قرار داشتند .از میان کل واحدها  44درصد متأهل
بودند .سابقه کار اکثر واحد ها ( 46درصد) بین  1 -2سال
و سابقه کار در آی سی یو ( 48درصد) ،بین  1 -4سال
بود .تمامی پرستاران مورد مطالعه دارای مدرک
کارشناسی بودند 38 .درصد واحدها دوره آموزشی
8
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احتیاطات استاندارد را گذرانده بودند.
نمره آگاهی هر فرد مجموع پاسخ های صحیح آنها به
سؤاالت بود .برای هر فرد یکی از اعداد صحیح از  8تا 18
تعلق گرفت .در نمونه های مورد مطالعه ،حداقل نمره
آگاهی  8و حداکثر نمره  9بود .میانگین نمره آگاهی در
نمونه ها ( )6.26با انحراف معیار ( ) 1.33بود .در جدول
شماره  1امتیاز آگاهی واحدها در سیستم صد امتیازی
دسته بندی گردید و بر طبق یافته های این جدول
بیشترین درصد واحدها ( 86درصد ) دارای امتیاز آگاهی
متوسط بودند .در قسمت چك لیست مشاهده عملکرد 66
مورد برای هر کدام از واحدها مشاهده شد که بر اساس

انجام یا عدم انجام به ترتیب یك و صفر امتیاز در نظر
گرفته شد .با توجه به یافته های جدول شماره 2مشخص
شد که حداقل امتیاز  38و حداکثر  83بود .مشخص شد
 66درصد واحدها در مورد اصول پیشگیری از عفونت های
بیمارستانی بر طبق استانداردها ،عملکرد متوسط داشته
اند .یافته های پژوهش در جدول شماره  3نشان داد از
لحاظ وجود یا عدم وجود تجهیزات و ملزومات در مقایسه
با استانداردها ،بیمارستان های مورد پژوهش دارای
 28.23درصد تجهیزات بوده و با توجه به سیستم صد
امتیازی در سطح متوسط قرار داشتند.

جدول شماره یک :توزیع فراوانی مطلق و نسبی امتیازات آگاهی واحدهای مورد پژوهش

فراوانی
امتیازآگاهی

تعداد ( درصد )

< 48درصد
ضعیف

 22 ( 11درصد)

 48 –28.99درصد
متوسط

86 ( 23درصد )

 24 – 188درصد
خوب

 32 ( 16درصد)

جمع

 188 ( 48درصد)

انحراف معیار1.33 :
میانگین6.26 :

حداقل امتیازات8 :
حداکثر امتیازات9 :

جدول شماره دو :توزیع فراوانی مطلق و نسبی واحدهای مورد پژوهش در رابطه با امتیاز عملکرد

فراوانی
امتیاز عملکرد

تعداد ( درصد )

< 48درصد
ضعیف

 38 ( 12درصد)

48-28.99
متوسط

 66( 33درصد)

24-188
خوب

 8( 8درصد)

جمع

 188( 48درصد)

انحراف معیار3.13 :
میانگین 34.86 :

حداقل امتیازات38 :
حداکثر امتیازات83 :
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جدول شماره سه :توزیع فراوانی مطلق و نسبی امتیاز وضعیت تجهیزات و ملزومات به تفکیک در محیطهای پژوهش
فراوانی وجود
تجهیزات و ملزومات

امتیاز تجهیزات و ملزومات

< 05درصد

واسعی

امداد شهید

جمع کل

بهشتی

تعداد ( درصد )

تعداد ( درصد )

تعداد (درصد)

 8( 8درصد )

 8( 8درصد)

 8( 8درصد)

ضعیف
05 – 99.77

 8( 8درصد)

 61/9( 26درصد)

 28/23 ( 49درصد )

متوسط
90 – 055

 24/42( 33درصد)

 8( 8درصد)

 8( 8درصد)

خوب
بحث:
در بررسی سؤاالت ،تمامی واحدها به سؤال چهارم
پرسشنامه (چه زمانی اقدام به تعویض دستکش می
کنید؟) پاسخ صحیح داده بودند ،که این یافته با مطالعه
وانژیك و همکاران ( )18تحت عنوان "آگاهی ،درک و
نگرش دانشجویان پرستاری درباره پیشگیری و کنترل
عفونت" که در آن اکثر نمونه ها ( 44.2درصد) به این
سؤال پاسخ صحیح داده بودند ،مطابقت دارد .همچنین
واحدهای مورد پژوهش به سؤال پنجم پرسشنامه (ضرورت
رعایت بهداشت دست قبل از زدن آنژیوکت ،خونگیری و
تزریقات چگونه است؟) کمترین پاسخ صحیح را داده
بودند.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که پرستاران با وجود
آگاهی از لزوم شستشوی دست ها قبل و بعد از مراقبت از
بیمار و رعایت نکات استریل هنگام انجام رویه های
پرستاری ،در موارد فوق الذکر عملکرد مناسبی نداشتند.
در بررسی دالیل عدم تبعیت پرستاران از شستشوی دست
ها و رعایت نکات استریل هنگام انجام رویه های پرستاری،
آنها موارد ذیل را به طور شفاهی بیان کردند :داشتن
مشغله زیاد ،عدم تماس مستقیم با بیماران عفونی و

محرک بودن مواد تمیز کننده برای دست ها .یافته های
این پژوهش می تواند زمینه ای برای فعالیت های بعدی
مثل چگونگی برنامه ریزی آموزشی برای باال بردن سطح
آگاهی و نیز منبعی جهت شناسایی عوامل مؤثر در آگاهی
پرستاران باشد.
در ارتباط با بررسی عملکرد واحدهای مورد پژوهش بر
اساس استانداردها ،یافته ها نشان داد که اکثر پرستاران
مورد مطالعه در مورد رعایت اصول پیشگیری از عفونت
های بیمارستانی عملکرد متوسط داشته اند و با نتایج
حاصل از مطالعه طوالبی و همکاران ( )14و اله بخشیان و
همکاران ( )16مطابقت داشته ولی با نتایج مطالعه تابت و
همکاران ( )12و کریمیان و همکاران که حاکی از عملکرد
مناسب اکثریت پرستاران مورد پژوهش بود هم خوانی
ندارد .دلیل این عدم هم خوانی را شاید بتوان نقص در
آموزش هدفمند واحدهای مورد پژوهش و داشتن مشغله
زیاد دانست.
در قسمت شستشوی دست ها ،نتایج نشان داد که تمامی
واحدها عملکرد ضعیفی دارند و میزان رعایت در آنها
پایین است .این یافته با مطالعه دی واندل و همکاران
( )14تحت عنوان" میزان رعایت بهداشت دست توسط
پرستاران بخش آی سی یو" مطابقت دارد ،که میزان
6
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رعایت در آنها کم بود.
در قسمت انجام ساکشن ،شستن دست ها قبل از انجام
ساکشن ،پوشیدن دستکش استریل و شستن دست ها بعد
از انجام ساکشن در تعداد کمی از واحدها دیده شد که با
نتایج حاصل از مطالعه سلیك و همکاران ( )19و اله
بخشیان و همکاران( )1349هم خوانی دارد ،در حالی که
تمیز کردن سر سوند با سالین استریل ،گرفتن سر سوند با
دست غالب و باز کردن بسته بندی استریل به روش
صحیح در اکثریت موارد دیده شد که با نتایج مطالعه
بروکز و همکاران( )28و اله بخشیان و همکاران ()1349
هم خوانی دارد .نتیجه به دست آمده توسط کریمی و
خادمیان ( )21و مطالعه انجام شده توسط جبرئیلی ()22
نیز نتایج مطالعه حاضر را حمایت می کنند.
در قسمت تزریق ،نتایج نشان داد که تعداد معدودی از
واحدهای پژوهش قبل از انجام تزریق دست می شستند
که با نتایج حاصل از مطالعه اله بخشیان و همکاران
( )1349و نیز مطالعه مهتر و همکاران ( )23هم خوانی
دارد .در مطالعه حاضر تعداد کمی از واحدها بعد از انجام
تزریق دست خود را می شستند که با نتایج حاصل از
مطالعه اله بخشیان و همکاران ( )1349مطابقت دارد ولی
با مطالعه استن و همکاران ( )28مطابقت ندارد .تنها
تعداد معدودی از واحدها از دستکش ،جهت انجام تزریق
استفاده کرده اند .در مطالعه اسپروات و اینگلیس ()24
روی پرسنل بخش مراقبت های ویژه نیز تعداد کمی از
پرستاران در حین انجام رویه های پرستاری از دستکش
استفاده می کردند که تقریبا" با مطالعه حاضر هم خوانی
دارد .رعایت نکات استریل در هواگیری سرم ،ضدعفونی
محل تزریق و زدن برچسب زمان روی ظرف سرم در
اکثریت موارد دیده شد که با مطالعه طوالبی و همکاران
( )1344و اله بخشیان و همکاران ( )1349مطابقت دارد.
در قسمت انجام پانسمان ،یافتهها نشان داد که تقریبا "
هیچکدام از واحدها قبل از انجام پانسمان شستشوی
دست را انجام نمی دهند .یافته های مطالعه در این
قسمت با نتایج حاصل از مطالعه معاویه و همکاران()26
در اردن و اله بخشیان و همکاران ( )1349هم خوانی
داشته اما با نتایج مطالعه استن و همکاران در انگلستان
که نشان دهنده عملکرد مناسب اکثریت واحدهای
پژوهش بود ،هم خوانی ندارد .نتایج نشان داد که اکثر
واحد ها قبل از پانسمان زخم عفونی از ماسك استفاده می
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کنند که این نتیجه با مطالعه معاویه و همکاران ( )2886و
اله بخشیان و همکاران ( )1349مظابقت ندارد .عدم هم
خوانی نتایج می تواند ناشی از تفاوت در محیط پژوهش و
عواملی مثل کمبود پرسنل و امکانات باشد.
در قسمت استفاده از ماسك ،نتایج نشان داد که حدودا"
 48درصد واحد ها در این زمینه عملکرد متوسطی داشته
اند که با نتایج حاصل از مطالعه تابت و همکاران ()2882
و ساندارام و همکاران ( )22که عملکرد پرستاران را در این
زمینه بسیار کم و ضعیف گزارش کرده بودند ،همخوانی
نداشت که علت آن شاید در دسترس نبودن وسایل در آن
بیمارستانها و یا آموزش ندیدن نمونهها و عدم برگزاری
کارگاههای آموزشی باشد.
در قسمت استفاده از گان ،یافته ها نشان داد که تقریبا"
تمامی واحدهای پژوهش عملکرد ضعیفی دارند .این نتایج
با یافته های مطالعه ساندارام و همکاران ( )2882که نشان
داد  46درصد واحد ها از گان استفاده میکنند همخوانی
ندارد ک ه علت آن شاید کمبود گان در این بیمارستانها و
یا آموزش ندیدن در این زمینه و عدم انگیزه کافی برای
استفاده از آن باشد .همچنین عدم آگاهی پرسنل از فواید
استفاده و مضرات عدم استفاده از گان میتواند دلیل این
بی توجهی باشد.
در ارتباط با تجهیزات و ملزومات در مجموع دو بیمارستان
امتیاز 28.23( 49درصد) از مجموع  48امتیاز را کسب
کردند که در سطح متوسط قرار دارند که این یافته با
نتایج ساندارام و همکاران ( ،)2882هم خوانی دارد ولی با
نتایج کرموده و همکاران ()24که نشان داد امکانات کافی
جهت رعایت احتیاطات استاندارد وجود ندارد ،مطابق
نیست .یافته ها نشان داد امکانات الزم جهت شستشو و
ضد عفونی کردن دستها از قبیل بتادین و صابون آنتی
باکتریال وجود ندارد که با مطالعه صمدی پور ( )29که
نشان داد امکانات شستشوی دستها ناکافی است
همخوانی دارد .علت کمبود امکانات ،احتماأل آموزش
ندیدن مسؤولین امر در خصوص احتیاطات استاندارد و
عفونت های بیمارستانی می باشد .به نظر می رسد هر
چقدر مسؤوالن امور بهداشت و درمان به شکل تخصصی
در سمت خود قرار داشته باشند و اطالع از مواردی مانند
عفونت بیمارستانی ،نقش تجهیزات و ملزومات داشته
باشند بیشتر سعی در فراهم کردن این امکانات و
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.منسجم و ساختاری میباشد

.جلوگیری از مشکالت ناشی از آن ها خواهند داشت

:تقدیر و تشکر
این مقاله حاصل پایان نامه مصوب دانشگاه آزاد تهران
 از همت و یاری معاونت پژوهشی.پزشکی می باشد
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و نیز مسؤولین و کلیه
پرستاران بخش های آی سی یو بیمارستان های واسعی و
- تشکر و قدردانی می،امدادی شهید دکتر بهشتی سبزوار
.گردد

:نتیجه گیری
میزان آگاهی و عملکرد پرستاران بخش ویژه از
استانداردهای سیستم ملی پایش عفونت های بیمارستانی
متوسط میباشد؛ لذا توجه بیشتر مسؤولین و طراحی
اقدامات الزم در جهت آموزش هدفمند پرستاران ضروری
 همچنین تجهیزات و ملزومات محیطهای.به نظر میرسد
. در سطح متوسط است،پژوهش در مقایسه با استانداردها
،بهبود آن مستلزم انجام سلسله عملیات پشتیبانی منظم
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